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Noviny, které si píší čtenáři sami
Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

B

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Čís. 3, roč. VI
březen 2016

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

SBN TRICET
na tel.
číslo

redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

902 11 30

www.starobrnenskenoviny.eu

Brněnské
servírky

Proč čtu

Foto: Archiv

více str. 6 a 7

SLeČNA LUCIe
z kavárny TeeVee (Běhounská 18)
s vynikajícím domácím
marcipánovým dortem za 55 Kč.

Foto: MonikaHöppner

Máte to tu
krásNé,
Napsal,
Než ohluchl

Foto: Martin Cibulka

bedřich sMetaNa v brNě

NarozeN
2. březNa

„Třeba i proto, že jsem se stejně
jako můj táta Karel Höger v Brně
narodil.“
Zdeněk Špaček, utajovaný syn
herce Karla Högera
inzerce

Jsme tu pro vás
již 9 let a baví nás to
čím dál víc!

• Nabízíme výběrové, čerstvě pražené kávy
z českých pražíren.
• Italská směs arabica robusta 80/20 %.
• Dortíky, lahůdky naší výroby i od vyhlášených
odborníků.
Vše, co se týká kávy,
• Snídaně po celý den.
milujeme.
• U nás nekouříme.
Otevřeno po - pá 7.30 - 19.30 h, so 8.30 -18.30 h

Adresa: Slovanské nám. 1, Brno

www.gimmicafe.cz i facebook

Knihy - CD - Výtvarné umění
Naše akce

14. 4. od 18 hodin
autorské čtení
Michala Viewegha.
Rezervace na:
pafsla@icloud.com.
1. 3. - 31. 3.
výstava fotografií
s názvem
Brno, život i lidé černobíle
Adresa: Klíčova 2a,
Brno - Černovice

Tel.: 777 021 974
www.mespil.cz

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

!
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

7°C

BřezeN
Co v březnu uvaříš,
v dubnu jak když najdeš

Důležité
telefony

Policie:...............................158
Záchranka: .......................155
Hasiči:................................150
Tísňová linka:....................112
Redakce StaroBrněnských
novin:..................777 556 578
Městská policie
Křenová 4:...........543 566 111

Dnes vaří
Sudiprav

manžel M. D. Rettigové

Rohlík
natvrdo

Kup čerstvý, měkký,
vonný rohlík, vlož ho
mezi okna a vyčkej,
až se vrátí manželka.

Nechte hrnce vařit za vás!

Číslo
Císlo měsíce

18

Držíme palce brněnským polárníkům, aby
přiště na Antarktidě
naměřili 18 °C!

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

konec slavné
cukrárny je
symbol doby
Těžko říct, kdo je největší mamlas. Každopádně
konec proslulé cukrárny
ve stejnojmenném domě
U Čtyř mamlasů je víc než
jen jedno stěhování nejoblíbenějšího podniku svého
druhu na Moravě.
Na první pohled jde o běžnou věc: Nový majitel domu chce víc peněz, nájemce je nemá, tak musí pryč.
Tohle je však něco jiného.
Tohle není běžné.
Dort je a bude vždy tak
trochu něco jako umění
a hamburger - ten vždycky byl a bude jen pouhopouhé... „žrádlo“.



Pište si tyto
noviny sami! Články
posílejte na adresu:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Zpravy

Nové zprávy
ze Starého Brna

vědci z Masarykovy univerzity
potvrdili: Na antarktidě je hic

Brno - Rekordní teplotu 17,8 °C naměřila automatická stanice Masarykovy univerzity. Rekord dosud drželi Argentinci, kteří naměřili
dosavadní antarktický
rekord 17,5 °C. Český
rekord však ještě musí
potvrdit komise, která
ověří, zda byly přístroje správně nastaveny.
Klimatolog Kamil Láska
ale dodal, že je tam sice
tepleji, ale víc sněží.

Místo jen pro tři

Brno - U křižovatky s Pekařskou ulicí je vyhrazené parkování pro šest
aut. To chce radnice
Brno - střed změnit. Nově tam zůstanou pouze
tři parkovací místa.

Kamil Láska,
klimatolog

Kdo upletl
Masarykovi
dečku?

Víte že...

Na Antarktidu si dělá nárok sedm států, všechny
však byly zmrazeny.

Vědci z Brna
v říši ledu

Foto: Zoo Brno
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kulisák spadl Na jeviště plNé
herců při hře je třeba zabÍt sekala
Dvořákova - Ze sedmi
metrů se zřítil na jeviště
kulisák Národního divadla v Brně během před-

stavení Je třeba zabít Sekala. Zřejmě šlo o pokus
o sebevraždu, ale podle
posledních zpráv je mimo

nebezpečí ohrožení života. Vedení divadla odmítá, že by došlo k porušení
bezpečnostních předpisů.

Brno - Žasnu. Tento nápis se objevil na soše T.
G. Masaryka před lékařskou fakultou. Pletenou
dečku v barvách České
republiky tam někdo připevnil v neděli (14. 2.),
v pondělí odpoledne ji
sundali policisté. Před
šesti lety někdo nasadil
Masarykovi šálu.

ANKeTA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Co se vám vybaví, když Pohřební služba
CM
se řekne Smetana?
Telefony:
543 128 187, 724 302 394
Markéta
Jetelová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, filozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„V každé
době věrni
zůstaneme
sobě!“

„Piští mi
v uších?!“

„Čili: frajer, co
dokázal komponovat, i když
byl hluchý. Na
rozdíl ode mě.“

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

„Housličky
a Vltava
a fousy pana
Smetany.“

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

„Nejmilovanější
skladatel
mé maminky.“

„Vltava,
neboť je
prostě
krásná!“

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Herec, Národní
divadlo Brno

Svozy zesnulých:
602 550 465
Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

www.pohrbybrno.cz

Okuste jedinečnou
atmosféru
kavárny eRA.
Přijďte se zasnít o dobách
dřívějších a ochutnat současnou
gastronomii a výtečnou kávu.
Otevřeno: po - so 10 - 22 h,
ne 10 - 20 h
Adresa:
Zemědělská 30, Brno

www.kavarnaera.cz

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Cukrárna U Čtyř mamlasů
se musela vystěhovat jinam

Dívka ze str. 3

Nový majitel domu nasadil astronomické nájemné

Náměstí Svobody - Vyhlášená cukrárny U Čtyř
mamlasů se musela odstěhovat z domu, jehož
nese jméno.
Nový majitel slavného
domu požadoval nájemné, které si cukrárna
nemohla dovolit. „Jeho
vize byla, že bude měsíčně vybírat 400 tisíc Kč.
Takovou nemám ani tržbu,“ říká majitel cukrárny Václav Labský, který
je považován za cukráře
světového formátu.
Cukrárna se přestěhovala
do Minoritské 1 do budovy bývalého kláštera.
Jmenuje se Od Čtyř mamlasů.

ště MÍstNÍ MistryNě
v prolézáNÍ věNceM

Slečna Jiřina při svém
slavném výkonu. Nepohnul
se ni list, ni kvítek neupadl!

Malý oznamovatel

Nový majitel budovy
firma Masada prý prostor,
zatím prázdný, pronajme
KFC nebo McDonaldu.

Foto: Archiv

Víte, že...

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

čteNář
reportér

Vyhlášený cukrář
Václav Labský

Protože to jsou nejlepší noviny
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc
výtisků jsou ve všech schránkách
v centru města a na více než 50
odběrních místech. Čte je 30 tisíc lidí.
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

inzerce

• Pralinky, čokolády, tyčinky, oříškový
krém a další...
• Slazeno stévií
• 0 % kalorií
• Vhodné i pro diabetiky

MLSÁNÍ BEZ CUKRU

Adresa: Poštovská 6e, Brno (v Alfa pasáži)
Otevřeno každý den
Tel.: 734 463 727

www.cokoladovna.com

zde Může
být váš
iNzerát!
volejte ihNed
vlÍdNé zacházeNÍ!
teleFoN:

777 556 578
(MoNika)

e-Mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách
• Nezvykle široká škála odrůd
výhradně z vlastních vinic
• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny
Těšíme se na vás,
váš tým Vinařství Bukovský z Kobylí.
Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

www.vinarstvibukovsky.cz

Historie Alfa pasáže

Pojďme si připomenout významného architekta
Norberta Trollera (1896 - 1984), jehož jméno je
také spojeno s historií pasáže Alfa. Konečné interiérové úpravy kina Alfa pro 800 diváků, které zahájilo provoz v únoru 1932 promítáním ﬁlmu Bílé
opojení, a také kavárny jsou připisovány právě jemu. V suterénu pasáže se kromě kina Alfa nacházel taneční bar Metro-Hall.
V dnešní době sídlí v prostorách kina, které fungovalo až do
roku 2003, brněnské HaDivadlo a na místě původní kavárny se
nacházejí komerční prostory. V suterénních prostorách přístupných z ulice Poštovské byl obnoven provoz hudebního klubu
Metro Music. Pokračování příště.
Akce března:
12. 3. 2016 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě.
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Více informací na:

►

www.alfapassage.cz

►

Architekt Norbert Troller

Foto: Youtube

Bouřlivý
rok
1916
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telefon redakce: 775 949 557

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Zpravy

Spor o obraz nedozírné ceny
skončil výhrou kostelíčka

Jako by to
bylo včera

Nejen atleti
dostali šanci na
slevu na dráze

ČERNÁ
KRONIKA
sprejer propadl
podlahou domu

Petrov - Pražáci ostrouhali. Národní galerie v Praze musí vrátit obraz Madony z Veveří farnosti Veverská Bítýška. Rozhodl
o tom soud.
Obraz nedozírné ceny
vznikl nejspíš v druhé polovině 14. století. Do roku
1938 zdobil kostelík na

DŘÍVE & DNES

hradě Veveří. Dosud byl
obraz jedním ze stěžejních děl v expozici středověkého umění v Anežském klášteře v Praze.
Diecézní muzeum Brno
se sídlem na Petrově, kde
bude nyní obraz Madony
z Veveří vystaven, rozhodnutí soudu vítá.

Madona
z Veveří

Foto: Archiv

Slavná Madona z Veveří se vrací majiteli

● 8. 3. 1914 se v hotelu Slavia konala schůze
pro slevu jízdného na
drahách pro fotbalisty
a atlety, kteří cestují na
sportovní utkání. Schůzi
zahájil pan Bláha - předseda SK Moravská Slavia. Výsledkem schůze
bylo schválení rezoluce.

Brno - Sprejoval v opuštěném domě a propadl
podlahou. Když volal
mobilem policii, zjistil,
že neví, kde je. Záchranáři ho našli díky jeho
křiku. Za poškozování
cizí věci hrozí výtečníkovi až rok vězení.

Novobranská ulice (dříve Neutorgasse)

1908

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VÍTe, Že: Na snímku vpravo vidíme zadní stranu Hotelu Grand. Zahrádku nahradila pasáž F.

POSÍLeJTe SVÉ FOTOGRAFIe
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Restaurace
a pivní šenk

Otevřeno denně 11 - 24 h.

Těšíme se na Vás!

Adresa: Provazníkova 40, Černá Pole, Brno
Tel.: 545 245 050, 777 265 363

www.drevenaruze.cz

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Čepujeme poctivě vařená piva malých
a středních pivovarů!
▪Denní menu za přátelské ceny, českou
kuchyni a chuťovky k pivu.
▪Dále nabízíme opékání v krbu (selata, jehňata,
krůty, kýty), který je součástí interiéru.

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et

• Zveme vás do nově otevřené nekuřácké
kavárny v srdci Brna.
• Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy.
• Každý den výtečné snídaně 8 - 11 h,
na výběr několik druhů menu.
• Lahodné dortíky a sladké dobrůtky.
Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

www.kavovahvezda.cz

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy

kamčatka porodila,
táta nesmí do brlohu

Foto: Zoo Brno

Kuba a Toby, které
medvědice přivedla na
svět před čtyřmi lety
Brno - Z medvědího
brlohu v brněnské zoo se
ozývají zvuky napovídající, že medvědice Kamčatka porodila. Táta Jelizar,
který brloh vyhloubil

TeNIS
Kurzy tenisu
Nábor nových dětí
od ledna 2016

Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

zde Může
být váš
iNzerát!
volejte ihNed
vlÍdNé zacházeNÍ!
teleFoN:

777 556 578
(MoNika)

e-Mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

původně pro sebe - a pak
zvětšil, aby se tam Kamčatka vešla, se nyní krčí
v odlehlé části výběhu.
Kamčatka a Jelizar už
přivedli na svět Tobyho

a Kubu, tehdy chovatelé oddělili tátu plotem.
Když obě medvíďata loni
odcestovala do jiných
zoo, Kamčatka a Jelizar
zase žili spolu.

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

redakční návštěva
u brněnské sochařky
sylvy lacinové

První dáma českého sochařství Sylva Lacinová
slaví 6. 3. úžasné 93. narozeniny, tak jsem jí šel za
redakci StaroBrněnských
novin blahopřát. Když
jsem seděl naproti ní ve
starožitném křesle a naslouchal jejímu životnímu příběhu, ocitl jsem se
v době, kdy jsem ještě nebyl na světě.
Jaké země navštívila, s kým
se setkala, s kým pracovala, kde všude jsou její
díla, kolem kterých dnes
chodí mj. v Brně denně
stovky lidí. To na jednu
návštěvu nestačí. Když
jsem jí po pár hodinách
řekl, že nechci zdržovat,
a že vlastně nevím, kolik
má času, zeptala se mě
s úsměvem: „Myslíte jako

Paní
Sylva
než umřu?“ Žasnul jsem
nad jejím smyslem pro
humor. A rád jsem slíbil,
že ji zase brzy navštívím.
Dostal jsem od ní krásnou knihu o jejím životě
a díle…

Víte, že...
Sylva Lacinová vytvořila
107 soch, např. Česající
se dívku (Koliště)
a také 32 plastik.

inzerce

Kadeřnictví
Kosmetika - Alcina

• Masáže - relaxační, lávová,
breussova
• Laserová lipolýza
• Radiofrekvenční lifting
• Biorezonance
• Prodej kosmetiky Alcina, Wella
a Beautiful Brows (semipermanentí pudr
na obočí)
Otevřeno: po - čt 8 - 18 h,
pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Riegrova 16, Brno
Královo Pole, 612 00
Tel.: 541 210 251

www.salonmarketa.berx.cz

Tradiční jarní
MotorTechna
Brno
16. 4. 2016 od 8 hodin zveme na brněnské
výstaviště všechny milovníky veteránů.
Vhodné i pro rodiče s dětmi (do 15 let zdarma).

Pavilon Z a přilehlé okolí, vstup bránou č. 10.

Informace Lubomír Slavíček,
tel.: 736 210 200

www.motortechna.cz

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz



Opravy zlatých a stříbrných šperku
Zakázková výroba  Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109
Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

Rodinná firma
s tradicí!

•Ruční výroba kronik dle přání zákazníka
•Vazba i opravy knih a časopisů
•E-shop www.epapirnictvi.eu
•Vazba a tisk diplomových prací
•Desky na jídelní lístky a výroba
rezervačních knih

Nejen pro naše zákazníky
PPL ParcelShop

Výdej a příjem balíků přímo u nás
v parkovacím domě Rozmarýn
Adresa: Kounicova 2 b, Brno

Otevřeno pondělí až čtvrtek
7 - 17 h, pátek 7 - 16 h

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz
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telefon redakce: 775 949 557

Sedm otázek SBN
Rozhovor starobrNěnských novin

Dušan Klein
filmový režisér

SBN: Jste významným
českým režisérem. Nechtěl byste si naopak zkusit hereckou profesi?
Dušan Klein: Už se tak
stalo. Jako kluk jsem hrál
hlavní roli ve filmu Můj
přítel Fabián (1953) a pak
v dospělosti malé epizodní
role. Záhy jsem pochopil,
že se cítím lépe za kamerou.
DK: V nových Básnících
SBN: Kterého českého zůstává poetika přederežiséra z tzv. staré gardy šlých dílů, jen naši hrdinonejvíce obdivujete?
vé zestárli. Neztratili chuť
DK: Vážím si těch kolegů, do života ani naději, ale
kteří si váží mne. A pokud pochopili, že k zázrakům
mám jmenovat, tak Jirku si musí dopomoci sami.
Menzela a Jiřího Svobodu. SBN: Co pro Vás znameSBN: Kterou již nežijící ná město Brno?
osobnost stříbrného plát- DK: V Brně jsem prožil
na byste rád
roku 1969 pár
režíroval?
Naučil mě měsíců pilné
DK: Bohužel
práce na dvou
kouřit
už těch nežifilmech: Růžendýmku
jících je stále
ko, spíte sama?
více. Točil jsem
a celý ten a Záhada 13.
téměř se všemi.
komnaty. BoA pokud by se obřad kolem hužel oba šly
toho...
děly zázraky,
z
politických
rád bych se ješdůvodů do tretě jednou sešel s Vlastimi- zoru. Zůstaly vzpomínky
lem Brodským.
na Jirku Hrzána, který hrál
SBN: K Vaší image patří v Růžence hlavní roli.
dýmka. Proč?
Brno je pěkné město a poDK: Když jsem debuto- tkal jsem tu jen milé lidi.
val ve filmu jako jeden SBN: Co vzkážete čtenáz nejmladších režisérů, řům SBN?
měl jsem trému z herců. DK: S malým zpožděním
Toho si povšiml vynika- všem přeji, aby ten nový
jící architekt Škvor. Ten rok byl lepší, než bude.
mě naučil kouřit dýmku
a celý obřad kolem toho
- jako oddalující manéKromě filmů o Básnících
vr k dotěrným otázkám.
natočil Dušan Klein také
SBN: Na jaké překvapení
úžasné
drama Dobří holubi
se můžeme těšit v novém
se vracejí (Menšík).
pokračování Básníků?

Víte, že...

Tema

Nečekaně pestrý ži

Na pravé ucho záhy neslyšel, poz

B

edřich býval vždy
elegantně
oblečen, nosíval fraky
přiléhající k tělu. Jednou
z výjimek byla jeho jediná
návštěva Brna (15. - 17.
června roku 1873). Tehdy měl široký zvonovitý
kabát, v bocích mírně nabíraný - a se zářivě červenou podšívkou. Takovým
kabátům se říkalo Carbonari Mantel - plášť jaký
nosívali italští revolucionáři. Svým úborem se lišil
od svého okolí, v oné době
to byl projev značné osobní odvahy.

Koncert
16. června 1873 byl v Besedním domě koncert
pořádaný Besedou brněnskou. Přestože večer
byl věnován stému výročí
narození Josefa Jungmanna, lze říci, že to byl
večer Smetanův. Bedřich
(tehdy 49 let) zahrál tak
výtečně na piano, že byl
opětně volán na pódium.
Mimo jiné přidal dvě ze
svých známých polek koncertních.

Mladistvá

Tehdy ještě mladistvá
slečna Helena Vávrová,
členka pražské opery české, zpívala valčík z Gounodovy opery Romeo a Julie a pak árii Mařenky
z Prodané nevěsty, při které ji skladatel sám provázel, a též několik českých
písní národních. Koncertu
se tehdy zúčastnili především lidé z vyšších spole-

čenských vrstev, včetně
starosty Christiana d´Elverta. Po produkci byl
pronesen slavnostní přípitek a sbor Besedy brněnské k tomu zapěl „Mnogaja ljeta“.
Koncert Bedřicha Smetany v Besedním domě se
uskutečnil zásluhou dr.
Josefa Illnera, horlivého
organizátora hudebního
života v tehdejším Brně.

Neexistující
flétnista
dohrál
v hájovně,
ale tu byla
díla na světě
Nabídl Smetanovi svůj
prostorný byt v ulici Jodok-strasse (dnes Joštova) 7, kde po celé tři dny
Smetanu hostil a byl mu
průvodcem při procházkách městem.
Počátkem července 1874
(rok po úspěšné návštěvě
Brna) začal mít Smeta-

na dojem, že slyší různé
zvuky, např. flétny, ale
hudebníka nikde neviděl.
Brzy mu začalo hučet
v hlavě, dostával závratě
a klavír se mu zdál rozladěný. Lékař diagnózu nedokázal určit.
Na pravé ucho Bedřich
záhy neslyšel vůbec, později ani na levé. Přesto až
poté napsal největší české
hudební klenoty.

Hájovna

V září 1874 začal pracovat
na cyklu symfonických
básní oslavujících krásu
i dějiny české vlasti, na
který myslil od dokončení Libuše. První z nich
byl Vyšehrad, pak v rychlém sledu Vltava a Šárka
(1875) a Z českých luhů
a hájů. Koncem roku 1878
vznikl Tábor a začátkem
roku následujícího Blaník
a celý cyklus nazván Vlast,
později Má vlast.
V jabkenické myslivně,
v rodině jeho dcery Žofie
se odehrávalo velké tvůrčí
drama, zněla mu hudba
budoucího času, budoucí
společnosti, až 12. května
1884 pomalu dozněla.

Co jste nevěděli o B. Smetanovi
● Bedřicha Smetanu pojilo blízké přátelství s Janem Nerudou, který o něm v roce 1868 napsal: „Bůhví, jaké to
podivné kouzlo je ve Smetanově hudbě! Slzy vyhrknou
člověku při místech něžných a při jiných vstaneš ze sedadla svého, a ani nevíš, že jsi vstal…“
● Od roku 1974 je na domě v Joštově 7 pamětní deska,
jejímž autorem je brněnský sochař Antonín Širůček.
● Alois Jirásek na každé setkání se Smetanou vzpomínal jako na nezapomenutelné zážitky, které se mu zaryly
hluboko do paměti. Narodil se 2. března 1824.

Kdyby domy mohly mluvit

Banskobystrická 144

Zde může být
váš
inzerát
30 tisíc Brňanů měsíčně čte

V tomto domě

se v rodině zámečníka narodil velký český
herec (první milovník)
Gustav Nezval (1907 1998). Začínal s řečkovickými ochotníky, kde
si ho všiml ředitel Divadla na Veveří. Byl skutečnou hvězdou, zbožňovaným idolem mnoha
paní a žen.

Banskobystrická
144

Gustav
Nezval

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Foto na této dvoustraně: Martin cibulka, archiv

Text: Martin Cibulka

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

StaroBrněnské noviny.
Je nám ctí, že jste jedním z nich.

Pro inzerci volejte 777 556 578 (Monika)
nebo e-mail: inzerce@starobrnenskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 řř556 578

z titulníi strany
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ý život velkého bedřicha

●

Kalendárium
Starého Brna
březen

l, později ani na levé. Pak složil vyšehrad
Poslední studiové foto
Bedřicha Smetany

Jiří
Štuchal,
kabaretiér

Simona
Monyová,
spisovatelka

Marie
Dvořáková,
aktivistka

Josef
Trtílek,
chemik

● Josef Trtílek
*27. 3. 1908 Hluboká
†3. 3. 1983 Brno
Analytický chemik.

Josef Illner

● Marie Dvořáková
*15. 3. 1848 Brno
†3. 6. 1880 Vídeň
První starostka spolku
Vesna v Brně.
● Josef Adolf Auspitz
*3. 3. 1812 Mikulov
†10. 3. 1889 Brno
Zemský školní inspektor.

Víte, že...

Joštova 7, v tomto domě
bydlel Bedřich Smetana při
své jediné návštěvě Brna
u mecenáše Illnera

Bedřich Smetana měl
vadu řeči: ráčkoval...

● Karel Ryska
*4. 11. 1868 Hracholusky
†20. 3. 1939 Brno
Profesor techniky.
Bydlel v Tivoli 39.
● Simona Monyová
*17. 3. 1967 Brno
†3. 8. 2011 Brno
Autorka románů pro
ženy. Zavražděna
manželem v jejich domě.
Matka tří synů.

Váv
Matka

Otec

Učitel
Josef
Proksch

První žena

Druhá žena

Sváteční ženy na čekané (1)

„Taky na čekané, paní Vompilonová?“
„Jdu si bouchnout něco do kuchyně.“

„A hleďme! Paní správcová jde taky
na čekanou! Lovu zdar!“

Hlavní
odpůrce
František
Pivoda

● Jiří Štuchal
*20. 11. 1912 Brno
†2. 3. 1979 Praha
Kabaretiér, autor mnoha
set anekdot. Velký přítel
Gustava Broma. Imitátor
Vlasty Buriana.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1916)

„Jestlipak už jste slyšeli tu novinku o paní
kontrolorové?“ „Ještě ne! Povídejte!“
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

Besedy každé první pondělí v měsíci v kavárně Živá voda (Petrov 2)
Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

déšť právě
ustával, když...

Foto: Archiv

Původní vzhled
Průchodní ulice - tzv.
Psí uličky, kdysi také
např. Ševcovské.
Foto před rokem 1900

Kdy příště

7. 3. v 17 h, kavárna
Živá voda (Petrov 2)

Bylo krátce před pátou,
déšť právě ustával a před
Biskupskou 8 se sešlo
úctyhodných 43 lidí.
Po rozebrání čerstvých
StaroBrněnských novin
(byl jsem jako kamelot)
se vyrazilo. Tak začal výjimečný sraz přátel StaroBrněnských novin.
Z Biskupské jsme šli velmi pomalu po Petrské,
kde jsme hodnou chvíli
debatovali o dávno zaniklé hospodě U Fajfky,
dále přes Uličku Václava Havla kolem Divadla
Husa na provázku. Další
zastávka byla na Zelném rynku, kde jsme si
řekli pár málo známých
skutečností o divadle
Reduta. V Radnické
inzerce

jsem povyprávěl, jak to
bylo s Průchodní ulicí,
k čemu původně sloužila, kdo v ní bydlel, a kdy
nabyla dnešního vzhledu. Málo platné, tajemné příběhy (mnohdy
dodnes neobjasněné)
starých domů nikdy nepřestanou fascinovat.
Jsou magnetem, který
láká k objevování.
Jedním z takových je
krásný dům na rohu
Jánské a Masarykovy.
Bývalý luxusní hotel
Evropa je dnes v zapomnění. Připomíná jej
pouze provizorní výstavba 2. - 4. poschodí
v Jánské. Odlišující se
fasáda od zbytku tohoto domu stojí za zamyšlení nad smutnou
událostí, která se zde
odehrála už před 83
lety. Jak ten čas letí.
Na tomto nároží jsme
se rozloučili a rozešli za
svými starostmi a radostmi. A nezapomeňte! 7. 3. v 17 h poprvé
v Živé vodě. Těším se!

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

zde Může
být váš
iNzerát!
volejte ihNed

Místo, kde se pojí pití kávy a čtení knih.
Domácí atmosféra. Bezedná káva,
horká čokoláda, kakao, dezerty. Tel.:
530 324 121. www.cafekniharna.cz

Nekuřácká kavárna s milou atmosférou.
Maxicappuccino, latté v misce, vídeňská
káva, bábovka. Domácí mazlíčci vítáni.
Tel.: 723 952 154.

e-Mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna

Zlatnictví
Marcela Lurská

vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa

Opravy zlatých a stříbrných šperku
Zakázková výroba  Rytecké práce

vše pro Vaši domácí
přípravu (kávy i kávovary)

www.zlatnictvi-lurska.cz



Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109
Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
řízené degustace kávy

kávové speciality od mistrů
prvotřídní moravská vína
přímo od vinařů

vlÍdNé zacházeNÍ!
teleFoN:

777 556 578
(MoNika)

Pavel
Kosta

Od Čtyř mamlasů, Minoritská 1
Cukrárna Pozor! Původní cukrárna U Čtyř
Od čtyř mamlasů se na vás denně těší v nových
mamlasů prostorách vedle Minoritského kostela.
Kavárna Košilka, Nerudova 4

domácí dortíky a další
vybrané lahůdky
Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

Rudolf Puchýř (1909 –
1987) byl oblíbeným učitelem, vynikajícím kreslířem a karikaturistou,
jevištním výtvarníkem
a především prvním ilustrátorem Plevova Malého Bobše. Nakreslil více
než 3 000 karikatur. Se
svojí manželkou Dobromilou a dvěma dětmi
bydlel v Neumannově
ulici. Autor Malého Bobše, Josef Věromír Pleva
(1899 - 1985), byl svědkem na jeho svatbě.
V těžkých dobách bydlel s Plevou v podnájmu
např. v Hlávkově ulici.

Finská smetana

Café Knihárna, Úvoz 68

Ještě lepší zákusky.

Rudolf
Puchýř

Sloupek o kávě

Novinky z místních podniku

PLATBA
SMS

NejvětšÍ
Malý bobeš

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť
po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

P

ři cestě po Finsku
můžete pěkně posedět v kavárně Kafka
a objednat si česky hřejivou
severskou kávu se smetanou - díky dřívějšímu vlivu
českých přistěhovalců.
Nechejte si připravit espresso ze správně napražené
kávy, které můžete zjemnit pravou smetanou. Chuť
se zjemní, vykouzlíte tóny
mléčné čokolády a oříšků.
V typické filtrované severské kávě by se mléko nebo
smetana těžku snoubily se
světle praženými a příliš
kyselými kávami, ty vyzkoušejte raději samotné.
Třebas v legendární helsinské kavárně Presidentti,
s borůvkovým koláčkem
nebo zdravou pochoutkou
- hráškovými lusky. Vychutnejte si dvojité espresso z Indické kávy s kapkou
smetany a zaposlouchejte
se do tónů Mé vlasti.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 @556 578

Dopisyí
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

z Notýsku občaNského pasivisty
Petr Kolman, VŠ pedagog a člen rozkladové komise ČNB

středopluk
kabrňák
Příhody Středopluka
KaBrňáka aneb je těžké být lidumilem.
Paní KaBrňáková se ptá

Dopisy

poděkování
za tyto noviny

SBN, únor 2016

Dobrý den,

vždycky jsem si vyzvedla
vaše noviny na odběrním místě, až na dnešek
- hurá, sláva, děkuji, byly
ve schránce. Ještě jednou
moc děkuji a doufám a prosím, aby tam byly zase za
měsíc a dál...
S pozdravem
Eva Dokoupilová
Hybešova 39

Vážení,

vždy jsem tento váš vynikající měsíčník StaroBrněnské noviny nacházel
v restauraci U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Tentokráte
bylo doručeno jen pár výtisků a asi byly rozneseny
do domovních schránek.
Takže opětovně děkuji,
že jsem ani v únoru o váš
vynikající a velmi obsažný
výtisk nepřišel.
Petr Trčala, Úvoz

došly váM
NoviNy?

V případě
pochybností
volejte Martinovi
777 122 009

manžela: „U všech krokodýlů, kam jsi dal těch
300 korun, co jsi včera
ode mě dostal na nákup?“
„Těch 300 korun, ženo,
co jsi mi včera dala na
nákup, jsem dal ve slabé

chvilce jednomu staršímu muži.“
„To jsou mi věci! Tak to
tě musím pochválit! Odkdy jsi takový lidumil?
Co vlastně ten chlap dělal?“
„Točil Plzeň U Čápa !“
inzerce

Ten starý
muž žadoní
o milosrdenství!
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
zmístního
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Suchý a Molavcová
v Sono Centru

Nenechte si ujít v pondělí
23. března od 19.30 hodin
koncert dvou hvězd Jitky Molavcové a Jiřího
Suchého v Sono Centru.
Zazpívají písně divadla
Semafor a připomenou
zlatou éru divadla.

Stanislav Moša
slavil šedesátku

Krásné šedesáté narozeniny oslavil ředitel Městského divadla Brno pan
Stanislav Moša. Moša
působí ve vedení divadla
již 26 let. Kolegové mu
připravili narozeninový
hudební večer s názvem
Happy Birthday Mr. II.
Gratulujeme!

Stageart uvádí Svět podle Prota

Nenechte si ujít představení
K-PAX, Svět podle Prota v Divadle Bolka Polívky. „Přijďte
26. 3. na představení, které jste
u nás ještě nikdy neviděli,“ zve
herec Radim Fiala. Kromě
Fialy si lze užít herecké výkony
Petra Halberstadta či Markéty
Plánkové… www.stageart.cz
K

Jiří
Suchý,
zpěvák

Kulturní nástěnka
BřezeN

Výstava - 1. - 21. 3. - BRNO, ŽIVOT
A LIDÉ ČeRNOBÍLe - Literární kavárna, Klíčova 2a - Výstava černobílých fotografií. Nenechte si rozhodně ujít. www.
mespil.cz
Divadlo - Čt 10. 3. v 19 h - KRÁL OIDIPÚS - ND Brno - Mahenovo divadlo,
Malinovské nám. 1 - Antická tragedie. V
titulní roli M. Siničák v režii M. Františáka.
www.ndbrno.cz
Divadlo - 11. a 21. 3. v 19.30 h - DOMA
U HITLeRŮ ANeB HISTORKY
z HITLeROVIC KUCHYNĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Šest groteskních
výjevů z Hitlerova života.
Dětem - So 19. 3. v 15 h - PRINC BAJAJA - Divadelní studio V, Veveří 133
- Veselá pohádka s písničkami pro děti.
Vhodné od 3 let. Vstupné 80 Kč. www.
divadlov.cz
Divadlo - Po 21. 3. v 19 h - MYŠI NATALIe MOOSHABROVÉ - Divadlo
Husa na provázku, Zelný trh 9 - Temné
dílo plné překvapivého humoru. V titulní
roli I. Hloužková. www.provazek.cz
Divadlo - So 26. 3. v 19 h - K - PAX,
SVĚT PODLe PROTA - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. - Psychiatrická léčebna, záhadný pacient… Hrají: R. Fiala,
P. Halberstadt… www.stageart.cz

Jitka
Molavcová,
zpěvačka

Stanislav
Moša,
režisér

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Navštivte výstavu
o norských Židech

Výstavu o životě norských
Židů mezi lety 1851 až
1945 zahájilo na Špilber-

ku Muzeum města Brna.
Výstava má název Wergelandův odkaz a představuje unikátní snímky
a dokumenty. Výstava potrvá do 27. 3.

Gregory Porter
vystoupí v Brně

Už se to blíží. Sametový
baryton, jazz, funk i akustický pop a skladby ze
svého připraveného alba
přiveze americký zpěvák Gregory Porter do
Brna. 8. března vystoupí
v brněnském Bobycentru
u příležitosti 15. ročníku
JazzFestBrno.

Komiksy od
Jaromíra 99 pobaví

Kreslíř Jaromír Švejdík alias Jaromír 99
vystavuje až do 19. března
v Domě pánů z Kunštátu
na Dominikánském nám.
Výstava má název Nechte
mě tady.

křÍžovka Na heslo

Vylušti tajenku a... Překvapení!

Plstěné
dekorativní hračky
za sympatické ceny!
za
ceny!
www.ﬂer.cz/plstacci
www.ﬂ

zde Může
být váš
iNzerát!
volejte ihNed
vlÍdNé zacházeNÍ!
teleFoN:

777 556 578
(MoNika)

e-Mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu
starobrnenskenoviny.eu

Tajenku zavolejte Martinovi, tel. č. 777 122 009.
Odměna: Nejrychlejšímu luštiteli bude předáno CD/
MP3 s příběhy pamětníků v rámci projektu Paměť
národa s názvem Příběhy 20. století.

krátký vtip (chuck Norris)
Chuck Norris jel jednou na dovolenou na Panenské
ostrovy. Když se vrátil, byly to už jen Ostrovy!

Zabava
telefon inzerce: 777 @556 578

Vo
krokóšovi z Rathausu
Aleš „Agi“ Bojanovský k poctě Franty Kocourka (I.)
Bylo to ňák tak
Jak to s tym našim krokodýlem, s tó našó potvoró
bylo, to ani žádné pořádně
negóme.
Jistý je, že ho mázli ke
stropu do Rathausu, ale
jak to proběhlo v reálu,
tak to moc nekóřím, pré to
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

bylo asi ňák tak: V ňákéch
oltecovéch dobách, kdesi
v Trutnově, hážó do placu,
že krokóša sejmuli v jeho
béváku mukli jakýhosi kalóska, kerýmu hókali Trut.
Bylo to kolem járu deset
kol, když dávali štatl do
placu. Ňáké jár po tym
cajzlovská véška – kníža
Olda hodil zvadlo na glgačku do Štatlu, na kerý
chcel všem natlačit do
budky, že jeho synátor...
-Konec-

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Marta Boháčová

Brněnská operní pěvkyně
www.malostranskenoviny.eu

Josef
Boháč,
manžel

Přemysl
Kočí,
pedagog

?

Otázka: Víte, na rohu jakých ulic podpírá klenbu
tento úctyhodný, klečící trpaslík?
Nápověda: Je cca 20 m od
vchodu do České televize.

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Minule: Pavel Křížkovský, hudební
skladatel a učitel Janáčka. Pomník
u vstupu do parku pod Špilberkem.
Správně: M. Dvořák, B. Křivánek
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

zpívala soprán

Marta Boháčová (1936 2014) se narodila v Brně
a již během studií na gymnáziu zpívala v Horáckém
dívčím triu. Na AMU byl
jejím profesorem Přemysl Kočí. Zpěv studovala
v Bratislavě, Vídni a Palermu. V roce 1970 se

Bedřich
Smetana,
skladatel

Foto: Archiv

Zabava

stala stálou členkou operního souboru pražského
Národního divadla, kde
zpívala zejména v operách Bedřicha Smetany.
S manželem hudebním
skladatelem Josefem Boháčem (1929 - 2006) měla
dvě děti.

zAJÍMAVOSTI a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech kavárnách a hospodách na Malé Straně (například U Hrocha), ale seženete je i na
druhé straně řeky (například
v Akademii věd).
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Studium indonesistiky na FF UK v Praze
Chcete vědět, co znamená „Kuku kaki kakak kakekku kaku?“
Naučit se dobře indonéštinu - devátý nejpoužívanější jazyk
světa? Dozvědět se mnoho o čtvrté nejlidnatější zemi světa
s dynamickou rostoucí ekonomikou?
V akademickém roce 2016 - 2017 bude na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Ústavu jižní a centrální Asie
otevřena indonesistika - tříletý bakalářský obor.
Přihlášky podávejte do 8. 4. 2016.
Více informací naleznete na: http://ujca.ff.cuni.cz/UJCA-381.html#1
Své dotazy můžete adresovat vedoucí indonesistiky PhDr. Michaele Budiman, Ph.D na: michaela.budiman@ff.cuni.cz.

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě

SNADNÝ NÁVOD: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu
pošlete na tel. číslo 900 11 30. Rozsah max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Přijmeme elektrikáře. Firma Firesta v Brně.
Požadujeme:
vyučený
elektrikář (slaboproud/
silnoproud), 3 roky praxe, platná zkouška z vyhl.
50/1978, min. §6, řidič.
průkaz. Nabízíme: dobré
platové podmínky. Tel.:
543 532 242. E - mail:
houstekova@firesta.cz.
●Daňová přiznání, vedení účetnictví, poradenství, dph - kontrola. Tel.:
724 167 092.

●Koupíme byt v Brně,
garsonka nebo 1+1, máme
peníze z prodeje domu.
Děkujeme za nabídku.
Tel.: 732 434 910.
●Prodám
originální
karikatury a portréty hereckých osobností stříbrného plátna (např. Hugo
Haas, Jaroslav Marvan,
Vlasta Burian, Ladislav
Pešek a další). Nabízím
přátelskou cenu. Tel.: 777
122 009.
●Koupím staré knihy,

pohlednice, mapy, odznaky, foto. Tel.: 702 949 636.
●Angličtina individuálně. Příjemně, zábavně,
s trpělivostí. Výuka pro
dospělé, děti, seniory
a také skupinky. Pět let
zkušeností, certifikát CAE
(pokročilá
angličtina).
Tel.: 777 872 520.
●Koupím byt v Brně,
do 20 min. od centra, OV
nebo DB, cena do 3,5 mil.
Děkuji za nabídku. Tel.:
736 123 995.

Tradiční jarní
MotorTechna
Brno
16. 4. 2016 od 8 hodin zveme na brněnské
výstaviště všechny milovníky veteránů.
Vhodné i pro rodiče s dětmi (do 15 let zdarma).

Pavilon Z a přilehlé okolí, vstup bránou č. 10.

Informace Lubomír Slavíček,
tel.: 736 210 200

www.motortechna.cz

Pohřební služba
CM
Telefony:
543 128 187, 724 302 394
Svozy zesnulých:
602 550 465
Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

www.pohrbybrno.cz

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. dubna
Modré okénko
dnes získává...

StaroBrněnské noviny jsou k mání U Hrocha,
Thunovská 10. V Akademii věd, Národní 3.
Kafírna U svatého Omara, Tržiště 11.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

VÁCLAV LABSKÝ
cukrář Od Čtyř mamlasů

Foto: Archiv

Za 47 let
úžasné práce
na dobrotách
cukrárny U Čtyř
mamlasů.

Tip poslali:
Klub přátel SBN
redakce@starobrnenskenoviny.eu

MIKULÍNA
Tato stříbrná Britka
bydlí ve starém secesním domě na Hlinkách,
kousek od pivovaru.
Josef Veselý

Foto: Martin Cibulka

Takhle to
má vypadat

e-MAIL: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

Pivní bar U Suka (Purkyňova 116) má SBN na
baru u výčepu, u stěny
vytapetované StaroBrněnskými novinami.

Lepší děravá
paměť než děravá
peněženka

NA VÝSTAVĚ O STARÉM BRNĚ. Idealista: „Ach bože, to jsou
vzpomínky!“ Materialista: „No ba, pivo za korunu!

51 odběrních míst

inzerce

TeNIS
Kurzy tenisu

STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek
všech domácností a firem v centru Brna. Seženete je též
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už
byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).
OD Vágner, Česká 151/16. Café TeeVee, Běhounská 18. Air cafe,
Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Info centrum, Radnická
8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32. Restaurace Bláhovka,
Gorkého 54. Restaurace Grand Prix, Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Jaselské
a Gorkého. Knihkupectví Academia, nám. Svobody 13. Divadlo
Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caffé del
Saggio, Helceletova 2. Husa na provázku, Zelný trh 9. Kadeřnictví Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Riegrova
16. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Pivnice U Čápa, Obilní trh
10. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické
zahrady 3. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Pivní šenk Čtyři
růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo
nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148. U Třech čertů, Dvořákova 6. Restaurace
Na pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana, Jezuitská 3. Pivnice Koločava, Bayerova 10. Restaurace Šermířský
klub L. A. G., Kopečná 50. Kavárna La Dolce Vita, Biskupská 3.
Galerie Caffe, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svobody
17. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music Club
Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaffé, IBC, Příkop 6. Pivnice
U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství
J. Klouda, Kounicova 2b. Café Tivoli, Konečného nám. 6. Obchůdek Šťastná chvíle, Josefská 1. Hotel Slavia, Solniční 15. Fratelli
Caffé, Průchodní 2. Pivní bar U Suka, Purkyňova 116. Kavárna
Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října 8

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

Nábor nových dětí
od ledna 2016

Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

zde Může
být váš
iNzerát!
volejte ihNed
vlÍdNé zacházeNÍ!
teleFoN:

777 556 578
(MoNika)

e-Mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

SBN TRICET

Pecha

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

